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& ' ' O p o o . . . 
Állványok ropognak, gerendák re-

csegnek : egy hazugságon felépüli kor-
mányépület halálos nagy válságát éri. 
Talán nem hal belé rögtön. Talán 
megtámasztják a korhadt darabokat, 
bemázolják festékkel, gyengeelméjü 
emberekkel elhitetik, hogy ép és ki-
tartó és minden bajtól mentes. Mi 
azonban láttuk a kitöredezett darabo-
kat. Tudjuk, hogy nem az első kataszt-
rófája ez a mungó-kormánynak és 
megnyugszik abban a hitben, hogy 
ma, vagy holnap, vagy holnapután, 
amikor már a látszatot sem lehet fen-
tartani, az összeomlás el fog követ-
kezni. 

A szélhámosságot amely oly becs-
telenül és dicstelenül indult meg Bécs-
ben. most itthon folytatják. Hazaérkez-
tek. A mosolygó, vigyorgó mungóve-
zér, az igazságügy védelmezője, a 
honvédelmi generális, aki szótlanul, 
haptákban áll a több csillagos, több 
arannyal kivert nagyobbfejü generáli-
sok előtt. Itthon vannak mind. Mit 
hoztak Bécsből ? Hozták a saját kicsi-
ségük tudatát. Hozták azt az önvallo-
mást, ha mélyen a szivükbe zárva 
is, ha titkolva is és ez az önvallomás 
világosabb perceikben arra tanitja őket, 
hogy nagyon utolsó, nagyon aljas 
mesterség, amit folytatnak. 

Ezt az őszinte hangot persze el-
hallgattatják és folytatják a komédiát. 
Ma minisztertanácsra gyűltek össze, 
megtöltötték a miniszterelnökség ócska 
termeit. Mit csinálnak? Mi a dolguk? 
Egy eszme vetődött fel a császár előtt 
és ezt az eszmét forgatják, idomítják, 
nyúzzák és cifrázzák a inungók. Az 
ország szeme nem követi feszült fi-
gyelemmel ezt a tanácskozást. Ellen-
kezőleg az ország szeme mélységes 

undorral fordul el mindenünnen, ahol 
felbukkanni látja a sötét hadsereget, 
a szomorú, a züllött, a kártékony, a 
mindenre elszánt társaságot. 

Most már a hasunkon nő ki az 
egész katonai büntető perrendtartás 
és ideje, hogy harsogva kiáltsuk oda 
a politika gaz szélhámosainak, hogy 
nem erről van szó. Tudjuk mi, hogy 
mihelyt a részletekig engedik őket, 
vizbe ejtik, megfojtják még a rozzant 
kilences bizottság kelevényes vívmá-
nyait is. De nem az kérdés, nem is 
akarunk ezekről a részletekről beszélni. í 
A dolog ott kezdődik, hogy a legna-
gyobb becstelenség a véderő reformot | 
elénkhurcolni, amig a parlament a mai, 1 

amíg az országhoz, a néphez semmi j 
köze, amig az erőszakon, szuronyon, 1 

pálinkán szerzett többség befolyása j 
alatt áll. A császár több katonát, uj 
hadsereget akar? Helyes. Akart már 
öt esztentővel ezelőtt, Akkor az volt 
a nemzet egyhangú tiltakozására a 
válasz, hogy ez a válasz nem az egész 
néptől ered. El kell halasztani a dön-
tést, akkor kell majd újra feltenni a 
kérdést, amikor az általános, egyenlő 
választójog szerint, titkos szavazással 
választott képviselet együtt lesz. 

Hát ezt kérdezzük, hol van most 
ez a képviselet? Hol az egész nép 
részvétele a törvényhozás munkájában ? 
Hol az általános választójog? Ott, 
ahol a többi ígéretek. A Burg csator-
nájában. Közben ugyanis baj történt. 
Közben észrevették, észre kellett ven-
niök, hogy a magyar nép jogokból 
kitaszított milliói életfeltételüket látják 
ugyan az általános választójogban, 
fellendülésüket, uj életüket várják tőle 

arról azonban szc sincs, hogy há-
lából, tizetés gyanánt mindjáit oda-

adják a bőrüket és kéjjel öleljék a 
keblükre a duplára növelt közös had-
sereget. 

Bécs előtt ma már nyilvánvaló 
hogy a népparlament az osztrák had-
sereg költségeit épp ugy meg fogja ta-
gadni, amint megtagadta az ország a 
nemzeti ellenállás idején. Megtagadja 
mindaddig, amig véget nem ér a nagy 
hatalmi őrület, az abszolutizmus f e g » 
vezkezése és amig tökéletesen nem ér-
vényesül a hadseregen belül is az ezer-
éves magyar állam függetlensége. Ez 
a megismerés okozza a világtörténe-
lem egyik legpéklátlanabb gonoszságát: 
az öt esztendő óta császári szóval, .. 
kormány szavával tízszer es százszor 
megigért általános választójog ma mesz-
szebb van a megvalósulástól, ha a 
megvalósulásnak a kormány szándéka 
az alapja, — mint valaha. 

Egy ország fejlődésének eseményei 
azonban nem függenek mungók, laká-
jok, cserepárok kedvétől. < >k nem akar-
ják az általános választójogot, mi meg 
azt mondjuk nekik: ne vitatkozzanak 
a katonai büntető törvény könyv nyo-
morúságos részletein, a tolmácsok, au-
ditorok ügyes-bajos dolgain. Nem fog 
erre kerülni a sor. Az egész javaslat, 
az egész véderőretom jobb, ha visz-
szavonul a sötét ! >a, ahonnan az 
ördög tudja, miért rángatták ki, mert 
csúf és undok véget fog érni. Húsz 
millió ember kész rá, hogy támadja 
jobbról, balról, elülről és támadja hátba. 
Egy ország döngeti a parlament kapuit 
és jogokat a nép számára. Milliók ki-
sérik izzó gyűlölettel mungóék szélhá-
moskodását. A parlament kapui dübö-
rögnek és recseg, ropog a kormány 
nyomorúságos épülete. 
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Európa legnagyobb kénes hévviz forrása, vizhöfoka 49. C. 17 millió 

liter napi mennyiség. Csúz, köszvény, ischiás, izzadmányok és női • 
betegségek ellen. • 

1909 évben 9J00 beteg hagyta el gyógyultan es javoltan a paratlanul hatásos m 

Félix-fürdó gyógyforrásait, tükör, kád, iszap, mész és szénsavas fürdők, 250 kényelmes m 

lakószoba, társalgó, zongora és olvasóterem, kitűnő vendéglők, állandó elsőrendű m 

cziganyzene, vasárnaponként katonazene, tennis pálya, gondozott sétautak, 400 holdas m 

park és fenyveserdó, 16 személyvonat közlekedik május J-től a Filix-iüróő állomásara. m 

Posta, távírda, interurbán telefon. Curtaxe és zenééi\ nincs. m 

: FÉLIX-GYÓGYFÜRDÖ • 
: NAGYVÁRAD MELLETT 
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Rabló gyilkossági 
kísérlet 

Kirabolt vásáros-
A szombatról vasárnapra átmenő 

éjszakán véres esemény történt a vá-
sártéren : egy vásáros ember ellen gyil-
kos merényletet követtek el s azután 
A véres eseményről a következő tudó-
sítás számol be: 

Vasárnap hajnalban a gazdasági 
eszközök árulási helyén vérbe-fagyva 
találták" Vámos István hódmezővásár-
helyi lakost, aki különböző gazdasági 
eszközöket jött át elárusítani országos 
vásárunkra. Az ember fején bottól szár-
mazó ütés és fején, valamint nyakán 
késtől származó szúrások nyoma lát-
szott. A súlyosan megsérült embert a 
vármegyei közkórházba szállították bc, 
ahol műtétet végeztek rajta. 

Keedőrségünk, amint az eset tu-
domására jutott a legszélesebb körben 
megindította a nyomozást. Csakhamar 
megkerült a kirabolt ember pénztár-
cája. a hegyes kis tót kés, amellyel a 
szúrásokat tették a merénylők. Mindez 
azonban csak a setétben való tapoga-
táshoz lett volna elegendő, ha a vak-
merő gyilkosok egyéb hasonló dolgot 
is nem mívelték volna az éj setétjében. 

Gálfv Imre, özv. Szőke Mátyásné 
ipartelepének vezetője tett följelentést a 
rendőrségen, hogy két ismeretlen ember 
szombatról vasárnapra menő éjszakán 
behatolt a telepen lévő istállóba, ahon-
nan lovat akartak elkötni. A rablókat 
azonban megzavarták munkápillban és 
az egyik rablót sikerült lefülelni, a má-
sik pedig hanyat homlott elmenekült. 
A lefülelt rabló azonban addig rúgka-
pált mig végre bot ja, kabátja és kalapja 
hátiá hagyásával neki is sikerült meg-
menekülni. 

A hátrahagyott kabátban két drb. 
lóról kiállított passzus volt, amelyek 
kél veszedelmes hódmező vásárhelyi 

K r t o ü i t é 

Értesítjük a tisztelt közönséget, hogy Szabó Zsigmond és Tsa cég gőz-
füré-zét é* gőzmalmát megvettük és azt Krausz Testvérek cég alatt tovább vezetjük. 

Faanyagokból mindenféle épület és asztalos árut, továbbá tűzifát stb. 
tartunk raktáron és azokat a legjutányosabb árakban árusítjuk. 

Malmunkban állandóan készleten tartunk mindenféle gabonát, úgymint 
búzát, rozsot és tengerit és azokat a mindenkori napi áron árusítjuk 

Kérjük a nagyérdemű közönség szives pártfogását és vagyunk 
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cigány nevére voltak kiállítva. Az össze-
fügést könyü volt a két esemény kö-
zött megtalálni. Minden valószínűség, 
különösen, hogy a hátra maradt bot 
véres volttami mutatja, hogy a két ese-
ménynek tettesei ugyanazok voltak. 

Csakhogy a kettőköz jött a har-
madik is. Nagy János csongrádi nap-
számos ember panaszolta el a rendőr-
ségen, hogy szombaton este 8 órakor 
a vásárhelyi uton két cigány meg-
támadta, földre teperte és ki akarta 
rabolni. A kísérlet azonban nem sike-
rült, mert a rablók valamitől meg-
ijedve elmenekültek. A dulakodás köz-
ben Nagy János kalapját kicserélte az 
egyik cigány s abban futott el. Nagy 
János azután a rengőrségen a Gálfi 
Imre által kiszolgáltatott kalapban föl-
ismerte a saját kalapját. 

Tgy látszik tehát, hogy a két 
mindenre kész gonosztevő az éj sötét-
jében rablási szándékkal jött Szentesre 
s a vásárban a jól ismert Vámos Ist-
vánt álmában orozva megtámadta és 
kirabolta s azután, hogy könnyebb 
legyen a menekülés a Szőke telepen 
lovat akart elkötni. 

Rendőrségünk azonnal táviratilag 
kereste meg a hódmezővásárhelyi rend-
őrséget. hogy a két cigányt tartóztassa 
le és kisérje át Szentesre. A szomszéd 
város a megkeresés alapján le is tar-
tóztatta őket s ma este már át is 
kisérték ide a szombat vasárnapi véres 
esemény hőseit. 

I I i i ' e k . 
Vásárunk jövedelme. Az or-

szágos vásár első napján NöK korona, 
második napján pedig 534 korona hely-
pénz folyt be. 

Házasság. Rónai Lajos hely-
belyi kereskedő a mai napon lép özv. 
Dobosy Lajosné szül Schvarc Juliska 
úrnővel házasságra Kecskeméten. 

Dohányáruk emelése Néhány 
hónappal ezelőtt megírtuk, hogy ugy 
az osztrák, mint a magyar kormány 
a dohánygyártmányok árának 10 30 
százalékkal való felemelését tervezi. Je-
leztük azt is, hogy egyidejűleg több 
uj fajtájú szivar és cigaretta kerül 
forgalomba, s továbbá, hogy mind-
ezzel kapcsolatban rendezni fogják a 
dohányárusok jutalékát, mely ma már 
aligy fedez: még a tényleges regie-
köliségeket is. Hír szerint e reformok 
életbeléptetésének határidejét végre meg-
állapitotta a két kormány s a változás 
jolyó évi julius hó 1-én történik meg. 

Kender fonógyár. Czibakháza 
községben kenderfonógyár létesül. A 
kenderáztatás céljaira a Tisza-ág egyik 
kanyarulatának átvágása folytán nyert, 
gazdaságilag eddig ki nem használt 
holt Tisza-ág fog szolgálni. Lám, ami 
mi nálunk nem sikerűit annak idején, 
a szomszédos kis faluban most meg-
valósul. 

PÉNZ 
kölcsönért forduljon a 

MREKUR 
bank és jelzálogkölcsön 

forgalmi intézethez 

Szentes 
a görög egyház bér-

hazában van. 

: Tisztelettel tudatom a nagy : 
í érdemű épittető közönség- • 
: ge!, hogy elválaiok kíscdl : 
i és nagyobb • 

j ács-munkát, j 
• szakszerűen és a lehető leg- • 
: jutányosabb inunka-ár inel-: 
• • lett pontosan készítek. • 
: Kérve a ' tisztelt közönség : 
• becses pártfogását j 
: Kiváló tisztelettel i 

BIHARI MIHÁLY ' 
• ácsmester. j 
: II. kerület Vesselényi-uica j 
: 42 szám. 278 : 

Hölgyeim és uraim! 
Aki sürgősen férjet óhajt, 
va£Y gazdagon nősülni 
akar, forduljon bizalommal 
hozzám. Lehetőleg arcké-

pes megkereséseket 

„Sub Rosa" 2 
cim alatt elap kiadó-
hivatalához kérek. 
Titoktartás becsület 
szóval biztosíttatik. 

Válasz bélyeg! 

Ajánlom a t. közönségnek leg-
jobb minőségű saját készítésű-

drótkerítéseimet, 
amit bármiiyen mennyiségben 

megrendelésre is készítünk. 

porcellán észománcedé-
nyekböl nagy választék. 

Saját főzésű kisüsti 

pálinkámat 
80 krajcártól följebb a leg-
kitűnőbb minőségben árusitom. 

Törköly, seprő, 
sziva és barack. 

Tisztelettel ?,2~i 

Groszmann Lajos 
kereskedő, Vásái tcr. 
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»¡ry a o:iz<hi<;iiak, mint a szegénynek 
gyarant érdekében álU hogy megnézze 

üli Ferenc áruházában. 
Angol nri NzaboNág! 

0elm«be 1 
>•00 h<*tó-lésu kUunó ¿6. Zí-.ld es • vklüika és iolttcienkiiit 
m\il ' lAknek 
«fc.tM, i ho-ól ŝ vesi-ii 
•rven.. 

Sírkeresztre akasztotta ma-
gát, Győrből jelentik: Gilicz Lajos ba-
bóti hatvan éves földmives tegnap ki-
ment a temetőbe s egy sírkeresztre 
fölakasztotta magát. Holttestét ott ta-
lálták meg később a kereszten csüngve. 
Az öngyilkos ember, mint a vizsgálat 
megállapította, részegségében követte 
el tettét. 

Elsikkasztott hagyaték. Deb-
recenből jelentik: Xéhány hét előtt 
Tóth Katalin, egy dúsgazdag özvegy 
asszony meghalt. Az özvegy betegsége 
alatt testvérei, Tóth Mihály és Mária 
ápolták. A harmadik testvér Tóth Imre 
nem volt Debrecenben. Mikor az asz-
szony meghalt a két testvér magához ; 

vett minden értéket és felköltöztek Bu- i 
dapcstre, ahol az elsikkasztott hagya-
ték egy zészét zálogba tették. Az igy , 
kinullázott Tóth Imre feljelentést tett 
a rendőrségen, amely megindította az i 
eljárást a bűnös testvérek ellen. 

Kirabolt ember. Talán még egy 
országos vásárunk alatt sem történt 
még annyi bűntett, mint mint az idei 
országos vásáron. A Vámos István el-
len elkövetett rablógyilkos merényleten 
kívül másik nagyobb szabású bűntett 
is történt: Tóth Imre félegyházi lakos-
tól raboltak el 245 koronát. A panasz 
szerint az eset ugy történt, hogy egy 
ismeretlen úrias öltözetű ember, elcsalta 
magával a marhavásár felé a gyanút-
lan Tóth Imrétl Mikor a református 
temető árkához értek, hirtelen fölvett 

a földről egy pénztárcát, s azt muto-
gatni kezdte neki. Ekkorta másik két 
ismeretlen alak termett elő, akik köve-
telték, hogy adjon nekik is a pénzből. 
Dulakodás lett a dologból, s ez alatt 
az idő alatt elcsenték a pénztárcáját, 
amelyben 245 korona volt. A rendőr-
ség a nyomozást megindította. 

Kanada felszabadult a tialom alól. 
A kormánv meggyőződést szerzett arról, hogy 
Kanadában jók a kereseti viszonyok és ott 
tiszteségesen bánnak a kivándorlókkal. Ennek 
következtében a belügyminisztérium megszün-
tette a Kanadába való kivándorlás tilalmát. 
Kanadába utazó kivándorlókat a hatóságok 
tehát immár v . tartoztatnak fel. A belügy-
minisztériumban alighanem rövidesen be fog-
ják látni, hogy több délamerikai vidéken igen 
jó viszonyok uralkodnak es hazánkban is, 
csakúgy mint Ausztriában és Horvátországban 
nem fogják többé megtiltani, hogy bizonyos 
délamerikai országokba kivándorolni lehessen. 
Most meg egyenesen luxus számba megy az 
ide való kivándorlás, mióta F. Miszler az 
amerikai kivándorlás megteremtője Budapes- j 
ten lakik. Akárki fordulhat hozzá bizalommal ; 

Rákoci-ut 15 sz. alatt van az irodája. 

Királyi pletykák. Kóborolnak örök , 
eletü pletykák, melyeket kiirtani évtizedeken | 
át nem lehet. Orth János, Rudolf trónörökös, j 
Miksa mexikói császár még egyre szerepel- . 
nek a pletykák és mondák világában, min- j 
dig akadnak jjabb és ujabb verziók, hol 
tragikus életük ismeretlen epizódjáról. A szász 
udvar világában is él egy ilyen monda, me-
lyet most újra felszinre vetettek. A szász 
király bátyja, Miksa herceg, papi ember. 
Nemrégiben tudvalevőleg a Vatikánnal há-
borúskodott. Mielőtt a papi pályára lépett, 

Hogy miért lett pap, miért vonult kolostorba, 
váratlanul, egy napról a másikra, erre nézve 
az a rnonga járja, hogy lKÍKJ-ban megölte 
szeretőjét, s királyi parancsra vonult el a 
világtól. E monda csak súgott búgott pletyka 
volt mindaddig, amig a vatikáni botrány az 
érdeklődés előtérbe nem állította a herceget. 
Egy belga klerikális lap megírta a súlyos 
vádat s mindenféle okmánnyal, tanúval bi-
zonyítja is, illetve ugy tesz, mintha bizo-
nyítaná. — A szász udvar néhány napig 
hallgatott, majd egy elég ;,yenge hangú cá-
folattal felelt. A dologban tényleg gyanús az, 
hogy Miksa herceg, ahányszor polémiába 

i keveredett, mindig elég gyorsan v isszavonult, 
mint akinek van feltett titka. De, hogy a 
titok tényleg egy ityen véres esetet burkolna, 

j azt nem igen lehet tudni, hiszen e mondák 
; épen azért olyan hosszú életűek, mert a 

valót soha nem tudja meg senki. 

— Nászajándékoknak alkalmas újdon-
ságok megerkezíek Pláger Miksa műórás és 
ékszerész üzletébe. A ki olcsó árban szép és 
linóm dolgokat akar vásárolni, tekintse meg a 
ceg óriási raktarát. Valódi svájci zseb, fali 
és inga órák. Mindennemű finom arany és 
ezüst ekszerek. China ezüst és valódi ezüst 
dísztárgyak, evC eszközök. Tajt és borostyán 
áruk. Látszerek. Beszélőgépek, hanglemezek. 
Menyasszonyi és nászajándékok. Külön óra és 
ékszer javitó műhely. Törött arany ésezüst be-
váltás. Rendkívül olcsó árak pontos kisz< l 
gálás. 

— Felhivás a gazdaközönseghez. 
Mindazon gazda, ki házát, terményét, ingó-
ságát tüz ellen előnyösen akarja biztositani 
„teljes bizalom"-mai a „Gazdák biztosító 
Szövetkezete4* helybeli képviselőjéhez Kenye-
res Rafael úrhoz forduljon, ki mindennemű 
biztosítási ügyben teljesen dijtalanul a leg-
nagyobb készséggel felvilágositassal szolgál. 

Ha a biztosítás bármelyik intézetnél van 
is elhelyezve a kereskedelmi törvény értel-
mében felmondható s abból az illető bizto-
sitóra semmi nemű kellemetlenség nem szár-
mazhat és ezért a Gazdák biztosító Szöver-
kezete ugy anyagilag, mint erkölcsileg fele-
lősséget vállal. Azon hazug híresztelésre, 
hogy a „Gazdák biztosító Szövetkezeté"-nél 
nemi enne kellő anyagi garancia, a legjel-
lemzőbben cáfolja azon tény, hogy maga a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter az összes 
állainib irtokókat és azok ingó és ingatlaoait 
tüz ellen a Gazdák biztosító Szövetkezeténél 
60 millió szóval hatvan millió korona értek-
ben biztosította. Ez a társaság jog és élet, 
baleset és betöréses l<»pás ellen is elfogad 
biztosításokat. 

; •••••• , : • - — — 

Bútorok tisztítására 
es felújítására egyetten szer a 

„Flüssig Furnir" 
mely festett, lakkozott vagy keményfa alkalmazható, 
üvegje 1 k\ 25 f. és 2 K. 50 f.. mintaüveg 12 fill. 

P a d l ó l a k k 
„Medve" jegyű szép és tartós padozat festésre. 

Padozat lakk 
olajfestékkel festett padlók behúzására 

Rembrandtin lakk 
kerti bútorok festésére. 

Arany,- ezüst- és lézbronzok 

Ifj. Kovács Sándor 

Szőlő permetezésre 
kiválóan alkalmas szer a 

„ P e r m o l " 
peronospora, penészgomba, liszt, harmat, szőlő 
moly ellen. Ható anyaga teljesen oldódik, el-
készítése egyszerű, permetezőgépet nem rongálja 

Csomagja 60 «11., 1 K. 50 és 3 K. 

Fapermetező szer 
a gyümölcsfákról a hernyók és egyébb 
férgek letisztítására csomagja fiOf., 1 K. 

Anassia forgács 
rózsafák és őszi barack fáknak a 

levéltetüktől való megtisztítására. 
Kölcsön permetezők 

Ifj. Kovács Sándor 
üzletében. 

b 
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TAKARÉK-
T Ű Z H E L Y E K E T és 

CSERÉP-
K Á L Y H Á K A T 

rendezzen be a lakásán, 
ha nem ellensége a pén-

zének egyedül 

M A Z U R A V I L M O S 
cserépkályha készítőtől 

Szentes, Nagyvölgypart, 
az állomás meílett. 

0 



4 o lda l . 
SZENTESI LAP £2 . szaru. 

{ Apró hirdetések. 

Kerestetik 
egy egészséges 1 2 - 1 3 éves fiu mindenesnek 
azonnali belépésre az I-ső 48-as népkörbe. 373 

Kása Sándor 1 

ajánlja mész, só, fa- és kőszén, koksz tűzi-
fa raktárát. Vörösmarty-utca 1. szám alatt. 
Kisebb mennyiséget is a házhoz szállít. Szé-

na és szecska állandóan kapható. 
_ — 

Eladó ház 
özv. Busi Jánosnénak II. ker. Széchenyi-utca 
87 számú háza kedvező feltételek mellett stir- j 
gösen eladó. Értekezni lehet a fenti szám 

alatt. 275 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 

kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj. 

Fazekas Antalhoz I. ker. Tóth József-utca 46 szám alatt 

Sinóros Sz. Esztike 
Gépharisnva munkálatokat a legelőnyösebb 
árak mellett elfogadok, fejelések 20 krtól 
feljebb. Egy ügyes leány aki jól tud a gé-
pen dolgozni jó fizetéssel azonnal felvétetik 

II. ker. Törs Kálmán-utca 1 szám. 

Léherélés! 
Tisztelettel hozom a n. é. gazda-

közönség tudomására, miszerint a 
lóherélésre feljogosittattam és azt 
már megkezdtem s bármikor Fábián 
Sebestyén 66 szám alatt folytatom, 
kivánatra helybe is elmegyek. 

Tisztelettel 
£ Szíjártó Szabó Sándor. 

200 négyszögöles 
portával eladó egy ház, mely áll- a kővetke-
zőkből : két egymásba nyíló padolt szoba, 
konyha, speiz, külön megint egy szoba és 
konyha meg is'álló. Azonkívül még egy nagy 
kert négy külön házhelvnek eladó. IV. ker, 

Kisér-utca 24 sz. alatt. 3IC 

ELSŐ LÉPÉSED 
ha valamit eladni 
vagy venni akarsz, 
ha keresel valamit, 
ha valamit kiadni, 
bérbevenni akarsz 

OKVETLENÜL AZ LEGYEN, 

HOGT HIRDESS A 

Szentesi Lapban 

Ax építő és építtető 
közönségnek tisztelettel hozom tudomására, 
hogy a drótkerítés és stukatornádszövést meg-
kezdtem, saját gépjeimmel. Elvállalok bár-
milyen drótkerítést a legolcsóbb áron. Stuka-
tor nádszövet szintén a legolcsóbban kapható 
nálam. 

Korsós N. Sándor 
333 Széchenyi-újtelep, 7í>. szám 
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